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  چکیده

ویروس نکروز عفونی پانکراس یک عامل مهم بیماریزاي ویروسی در آزاد ماهیان است که باعث خسارت هاي اقتصادي جدي در پرورش 
بدلیل سروتیپ هاي مختلف  .مطرح استکشور به عنوان یک مساله جدي در صنعت آزاد ماهیان و در حال حاضر  آزاد ماهیان شده است

ویروس و تنوع زیاد آنتی ژنتیکی، براي ایجاد ایمنی مناسب در ماهی و کارایی بیشتر واکسن بهتر است واکسن مورد نیاز از سویه  خاص 
در این تحقیق .. را براي ایجاد واکسن مناسب از سویه مورد نظر در ایران فراهم می کند همان منطقه تولید گردد این تحقیق زمینه اي

، به منظورایمنی زایی در ماهیان در برابر ویروس، چالش با ویروس و بررسی سیستم VP2/  VP3پس از تولید پروتئین نو ترکیب 
 30گرم در گروه هاي  30منظور بچه ماهی قزل آال با میانگین وزن براي این  .الي رنگین کمان انجام گردیدآایمنی در بچه ماهیان قزل 

پروتئین تخلیص شده بعالوه ادجوان کامل  -2تزریق پروتئین نوترکیب به صورت داخل صفاقی،  -1.تیمار تقسیم گردیدند 3تایی، به 
 32و 1واکسیناسیون در روزهاي . یق شدندتزر PBSتزریق فقط با ادجوان کامل فروند، و یک گروه نیز به عنوان شاهد فقط  -3فروند 

چالش  ماهیان واکسینه و غیر واکسینه  .پس از ایمن سازي انجام گرفت 63و  50، 31، 0صورت خواهد گرفت و خونگیري در روزهاي 
ندگی گروه هاي نتایج چالش نشان داد میزان بازما. با ویروس انجام شده و میزان آنتی بادي سرم به روش االیزا اندازه گیري گردید

. بوده و به طور معنی داري از گروه فقط با ادجوان کامل فروند و گروه شاهد بیشتر بوده است% 83تزریقی پروتئین نوترکیب حدود 
نتایج این تحقیق نشان می دهد تزریق . میزان آنتی بادي سرم نیز افزایش معنی داري در گروه هاي تزریق پروتئین نشان داده است

با توجه به خاصیت  .نوترکیب در سویه هاي ویروس محلی ایران نیز می تواند ایمنی نسبتاً خوبی را به همراه داشته باشد واکسن هاي
هاي این دو پروتئین، مطالعه اخیر با تولید پروتئین نوترکیب پروتئین هاي ویروس در ناقل هاي بیانی مناسب سعی در افزایش ایمنی 

ه وانستآنتی بادي هاي  تولید شده ت ه است واین واکسن پاسخ ایمنی هومورال باالیی را برانگیخت. ماهیان در برابر این بیماري داشته است
  .جلوگیري کندفونت تجربی در چالش از عتلفات ناشی از ایجاد  اند
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